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Метою  магістерської  роботи  є  розробка  лабораторного  комплексу  для 

мінімізація споживання електроенергії та енергоресурсів за рахунок побудови 

систем контролю та керування режимами опалення.

В  процесі  виконання  роботи  був  розроблений  лабораторний стенд  для 

дослідження систем припливної вентиляції на базі сучасних мікропроцесорних 

пристроїв з можливістю дистанційного управління обладнанням та регістра цих 

даних на ЕОМ. Розроблений стенд складається з вимірювачів-регуляторів ТРМ-

101 , ТРМ-33, джерела постійної напруги для кола управління, емулятора печі, 

датчиків  температури,  елементів систем сигналізації,  що дозволяє  проводити 

експериментальні  дослідження  системи  припливної  вентиляції  при  різних 

регуляторах. На основі системи термостабілізації  було розроблено методичне 

забезпечення,  як  основа  для  впровадження  лабораторного  практикуму  в 

навчальний процес.

Аналітична робота представляє собою аналіз та розрахунок структури і 

устаткування  лабораторного  комплексу  на  основі  регулювання  швидкості  в 

системі  перетворювач  частоти  –  двигун  змінного  струму  під  впливом 

аналогового та дискретного терморегуляторів.

Розрахунково-дослідницька  робота  полягає  в  розрахунках  параметрів 

регулятора і елементів контура регулювання продуктивності електроприводу.

The purpose of the master's work is the development of a laboratory complex 

for minimizing the consumption of electricity and energy resources by building 

control systems and controlling the heating regimes.

In the course of the work, a laboratory stand was developed to study the supply 

ventilation systems based on modern microprocessor devices with the possibility of 

remote control of equipment and the register of these data on a computer. The 

developed stand consists of TRM-101, TRM-33 measuring instruments, a constant 

voltage source for the control circuit, a furnace emulator, temperature sensors, alarm 

elements, allows to conduct experimental studies of the supply ventilation system 

with various regulators. On the basis of the system of thermal stabilization, 



methodological support was developed as a basis for the introduction of the 

laboratory practical work into the educational process.

Analytical work is the analysis and calculation of the structure and equipment 

of the laboratory complex based on speed control in the frequency converter system - 

the AC motor under the influence of analog and discrete temperature regulators.

Calculation and research work consists in calculating the parameters of the 

regulator and the elements of the loop for regulating the performance of the electric 

drive.


